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27 februarie - 7 aprilie 2018 - 40 zile de Pocăință, Post și Rugăciune pentru
România

 „Dacă poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se va ruga, şi va căuta Faţa Mea şi se va abate de la căile lui 
rele - îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul, şi îi voi tămădui ţara.”       (2 Cronici 7:14)

PPerioada de 40 de zile înaintea sărbătorii Paștelui, când celebrăm moartea și învierea Domnului Isus Hristos,  este o 
perioadă în care credem că Domnul vrea să ne smerim și să ne întoarcem la El cu toată ființa noastră, în post și rugăciune 
pentru noi, familiile noastre, Biserica Lui și România.

Vă chemăm să ne unim în această perioadă:   27 februarie - 7 aprilie în POST și RUGĂCIUNE  ,   în care esența este 
POCĂINȚA   noastră de păcate personale, în care să ne cerem iertare pentru păcatele și fărădelegile comise pe teritoriul 
țării (Daniel 9:1-19).
Este chemarea Domnului de a ne Î  NTOARCE   de la starea actuală  – ca a bisericii din Laodiceea   (  Apoc. 3:14-22)  , la starea 
smerită a bisericii din Filadelfia (  Apoc. 3:7-13).
Este chemarea din   IOEL 2:15-17-   de a ne  smeri, de a ne   pocăi  , pentru a se   î  mplini   cuvântul   din F  aptele apostolilor   3:19-
21.

 Fie aceasta perioada  de rugăciune și post un timp de p  ocăință intensă,   de  apropiere de Domnul, de rugăciune fierbinte, 
de  durere pentru cei pierduți.

 Perioada de 40 zile este împărțită în 6 săptămâni, in care ne vom ruga astfel:

Săptămâna 1:   27 februarie - 4 martie – Rugaciune   personală
Săptămâna 2:    5  - 11 martie –   Rugaciune pentru   Familii
Săptămâna 3:   12  – 18 martie –   Rugaciune pentru   Biseric  a Domnului
Săptămâna 4:   19 – 25 martie –   Rugaciune pentru  Națiune  /  populație
Săptămâna 5:   26 martie – 1 aprilie -   Rugaciune pentru Ț  ară
Săptămâna 6:    2  – 7 aprilie – Laudă, închinare,   mulțumire, rugăciune

Săptămâna 4:  19 martie – 25 martie –   Națiune  /  populație
Pocăință pentru:

- Idolatrie (închinare la orice altceva, nu la Dumnezeu); religii false, care au fost practicate de strămoșii neamului nostru
- dacii, romanii. Să ne pocăim de orice forme de religie falsă care sunt în România de azi;

-Să ne pocăim   de idolatrie modern  ă   care afectează așa mult populația țării: 
- de încredere în oameni (anumiti conducători, membri de familie), de încredere în bani, bogății sau relații 
- de forme de a pune pe altcineva sau altceva pe primul loc în viața noastră: unele persoane  (copiii), unele 

lucruri (locul de muncă, carieră personală);
- S  ă   ne   pocăim   de   cultul   morților  , care   î  n vremea dacilor era   însoțit   de   î  nchinare prin jertfe umane(jertfirea tinerilor); 

Acum forma de   î  nchinare prin jertfe umane o reprezintă AVORTURILE. S  ă   ne   pocăim   de forme de   î  nchinare la   morți  . S  ă   ne 
rugăm   ca   legăturile     morții   s  ă   fie rupte de peste   națiunea     română   de Domnul Isus Hristos, prin puterea   sângelui     Său  . 

- Pocăință pentru traficul de persoane, de copii care se face pe teritoriul țării, pentru că stăm pasivi și nu ne pasă, ca 
națiune. Să ne rugăm pentru oprirea acestor rețele de trafic de suflete; 

-Trădări - în familii, societate; trădarea conducătorilor; uciderea conducătorilor în istoria noastră - mai departată dar și 
recentă (chiar Ceaușescu);

- Ură, violentă; ucideri, avorturi;
- Corupție, hoție, minciună, mită, materialism, goana după bani, lipsa de integritate; 
- Lipsa de milă, de compasiune, egoism, nepăsare;
- Vrăjitorie, ocultism;
- Dezbinarea societății între grupuri sociale, grupuri etnice. Ura între grupuri etnice (români-maghiari; români- țigani);
- Imoralitate, forme de păcate sexuale care sunt o urâciune în Scripturi; trăire în concubinaj;
- Familii destrămate; divorțuri; dispreț față de părinți; nepăsare față de copii;
- Să ne pocăim de orice forme de antisemitism la nivelul țării și să ne rugăm ca acest spirit antisemit să nu-și ridice 

capul în România;
-Să ne pocăim de forme de   ș  ovinism, de naționalism   extrem, dar s  ă   ne   rugăm   pentru trezirea   conștiinței     naționale  , 

pentru patriotism real, pentru trezirea dragostei de   ț  ar  ă     î  n inimile   românilor;   



-S  ă   ne   pocăim   de vorbirea de   rău   a   ță  rii, de toate cuvintele de dispre  ț     ș  i blestem care au fost spuse de   cetățenii     ță  rii 
despre   România     și să ne rugăm pentru DIASPORA românească, ca cei ce trebuie să se întoarcă acasă, să o facă;

- Pocăință de tot ce Domnul vă va arăta!
 Să ne rugăm cu compasiune pentru toți acești oameni, ca Domnul să se îndure de ei. Să ne rugăm pentru mântuirea 

sufletelor lor! Toți sunt oameni, care sunt influențați de puterile întunericului, ca să facă lucruri rele. Domnul îi poate 
trezi/conștientiza pe fiecare. Noi însă suntem chemați să ne rugăm pentru ei, cerându-ne iertare pentru ei! Tată, iartă-i și 
adu vremuri de cercetare deosebite în viața fiecăruia!

Domnul să facă să lumineze Fața Lui peste România si să se îndure de ea! 
Domnul să-și înalțe fața peste România și să-i dea pacea ! 

Domnul sa binecuvânteze și să păzească România!
MARANATA!


